
ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย มานะ สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
2 นาย ทองม้วน ค าแท่ง ผู้ใหญ่บ้าน 4 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ
3 นาย วินัย ออมสิน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หินดาด ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
4 นาย วีรยุทธ ยอดสง่า ผู้ใหญ่บ้าน 2 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
5 นาย สุวรรณ ขุนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 4 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น
6 นาย ด ารงณ์ เพ็ชรค า ผู้ใหญ่บ้าน 8 ส าราญ เมืองฯ ขอนแก่น
7 นาย สิทธินนทร์ เชียรชีระสกุล ก านัน 0 เทพนิมิต โป่งน  าร้อน จันทบุรี
8 นาย นิรุทธ ท่าไข่ ผู้ใหญ่บ้าน 10 หมอนทอง บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา
9 น.ส. สมฤทัย ขุนโสภา ผู้ใหญ่บ้าน 9 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
10 นาย ณัฐกิตติ งิมค า ผู้ใหญ่บ้าน 4 สถาน เชียงของ เชียงราย
11 นาย ชิษณุพงศ์ ธาตุอินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 สถาน เชียงของ เชียงราย
12 นาย นันทพงษ์ เกตุมณี ผู้ใหญ่บ้าน 10 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
13 นาย สมบัติ ธรรมสรางกูร ผู้ใหญ่บ้าน 9 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
14 น.ส. ถิชาภา ผ่องใส ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
15 นาย สามชัย สามกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน 15 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
16 นาย ส าลี สังข์สุข ผู้ใหญ่บ้าน 13 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
17 น.ส. รุ่ง จงเพ็งกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 12 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
18 นาย ณรงค์ สะใบนาค ผู้ใหญ่บ้าน 7 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
19 นาง นุชสรินทร์ แสวงชัย ผู้ใหญ่บ้าน 2 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
20 นาย สรายุทธ ตอบไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
21 นาย พัด เกิดช่อ ผู้ใหญ่บ้าน 8 ช่อผกา ช านิ บุรีรัมย์
22 นาย ครรณชิต บุตรคร้อ ผู้ใหญ่บ้าน 4 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
23 นาย ธนภูมิ ใจบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 16 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
24 นาย ส ารอง แก้วพิทูรย์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
25 นาย ชูชาติ วงษ์หาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 1 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
26 นาย บุญถม พลยุง ผู้ใหญ่บ้าน 6 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
27 นาง ตุ๋ย เหลาไชย ผู้ใหญ่บ้าน 2 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
28 นาง ทองฤทธ์ิ พันธะไชย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
29 นาง สมพร หัวค า ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
30 นาย บุญมา การเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 8 นิคมพัฒนา เมืองฯ ล าปาง
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ท่ี ต ำแหน่ง หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล
31 นาย อินสร สายก้อน ผู้ใหญ่บ้าน 17 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน
32 นาย แสงเดช เวียงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 11 ผาขาว ผาขาว เลย
33 นาย ธนากร พรมลา ผู้ใหญ่บ้าน 6 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
34 นาย ดอกลักษ์ ติละบาล ผู้ใหญ่บ้าน 3 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ
35 นาย มนตรี แก้วภักดี ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
36 นาย กฤษณพล ภู่หล า ผู้ใหญ่บ้าน 11 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
37 นาย ศุภชัย ชีวรัศมี ก านัน 0 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
38 นาง สมปอง ทิพย์คูนอก ผู้ใหญ่บ้าน 8 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
39 นาย วิเชียร จงกลม ผู้ใหญ่บ้าน 5 ปากพระ เมืองฯ สุโขทัย
40 นาง ทุเรียน ดอกพุฒซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน 13 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
41 นาย ปิติ คงสุข ผู้ใหญ่บ้าน 6 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์
42 นาย สุธรรม สมหวัง ผู้ใหญ่บ้าน 12 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
43 นาง สมพวน พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์
44 นาย อุทิศ สิงหา ผู้ใหญ่บ้าน 4 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
45 นาง สุกัญญา ชาวเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 5 ดงมะยาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
46 นาย รัฐนันท์ จันแดง ผู้ใหญ่บ้าน 16 เชียงยืน เมืองฯ อุดรธานี
47 นาย นราวัฒน์ สร้อยสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 3 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
48 นาย สยาม สิงห์สม ผู้ใหญ่บ้าน 14 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี


